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  ملخص البحث:
احلالة اليت يعيش فيها العباد مل تقبل إعمال مقتضى الشرع الذي يظهر تناقضه فضالً عن أن 
الشرع منزه عن مثل هذا النقص. ويلجأ العبد لقصد تنزيه الشرع وإعمال خطابه وتطبيق 

ختيار األصح وفق الضوابط الصحيحة واملعايري السليمة. وبناًءا على هذا إراداته إىل ا
األساس، فصحة االستناد إىل األدلة الشرعية تكون بعد إزاحة التعارض بينها حىت يسلم 
تنزيل دالالا على األحكام، واألحكام اليت تنجم من األدلة املتعارضة ال يصلح االتصاف 

اها بني الفعل والكف. وميهد ما سلف ذكره إىل اخلوض يف ا يف األعمال لتناقض مقتض
ضرورة التبصر يف مسألة الترجيح بني األدلة الشرعية ملا له من آثارٍ عميقة ومتشعبة تتجذر 
يف طياة املباحث األصولية اليت من خالهلا يتوصل إىل معرفة األحكام الشرعية. ويدرس 

األصويل بغية الوصول إىل غربلة املفاهيم البحث موضوع املنهج الترجيحي يف الفكر 
  وتصفية املعامل فيه ليتسىن له أن يتحصل يف النهاية على حصائل نافعة ونتائج مفيدة.

  

، غربلة املفاهيم، تصفية املعامل، لفكر األصويلا ي،الترجيحاملنهج  الكلمات املفتاحية:
  مقتضى الشرع.

  

Abstract  
The situation in which the people live would not accept any 

application of the requirement of Islamic law that is clearly 

contradictory, given that Islam is far above such a shortfall. In 

getting the truth of Islam, applying its message and executing its 

intention, people resort to selecting the most correct course in 

accordance with proper standards and sound criteria. Founded on 

this basis, after removal of the incompatibility between juristic 
evidences, the soundness of relying on them will materialize, so their 

                                                           

اجلامعة اإلسالمية العاملية كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، قسم الفقه وأصول الفقه، حماضر ب ∗
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sound meaning could be applied to rules. Those rules which follow from 

conflicting evidences are not suitable for action guidance because of their 

seemingly contradiction that is not clear in regards to an act whether it 

should be conducted. Therefore, there is a need of having insight in 

making preference between juristic evidences because of its diverse and 

deep effects that lie in the folds of jurisprudential discussions from which 

comes the knowledge of Islamic law. The researcher studies the subject 

of the preferential method in the jurisprudential thought, with aim to filter 

the meanings and screen the concepts, to allow him to obtain the useful 

outcomes and beneficial results in the end. 
 

Key words: Preferential method, Jurisprudential thought, Filtering 

meanings, screening concepts, Requirement of Islamic law. 
 

Abstrak 
Keadaan di mana rakyat hidup dan tidak menerima apa-apa permohoman 

keperluan undang-undang Islam, jelas sekali bahawa ia bercanggahan, 

memandangkan Islam adalah jauh dari apa-apa kekurangan. Dalam 

mendapat kebenaran Islam, mengamalkan mesej dan melaksanakan 

niatnya, orang akan memilih jalan yang paling betul dan selaras dengan 

standard dan kriteria yang sepatutnya. Ditubuhkan berdasarkan ini, 

selepas penyingkiran ketidakserasian antara bukti-bukti perundangan, 

kekukuhan untuk bergantung kepada mereka akan menjadi kenyataan, 

jadi makna mereka boleh digunakan untuk hukum. Hukum-hukum yang 

diikuti dari bukti-bukti yang bercanggahan adalah tidak sesuai untuk 

panduan kerana percanggahan membuatnya seolah-olah seperti tidak jelas 

mengenai sesuatu perbuatan sama ada ia perlu dijalankan atau tidak. Oleh 

itu, terdapat keperluan untuk mempunyai pemahaman dalam membuat 

pilihan antara bukti-bukti perundangan kerana kesan kepelbagaian dan 

dalam yang terletak dalam lipatan perbincangan yurisprudensi, di mana 

datangnya pengetahuan undang-undang Islam. Penyelidik mengkaji 

subjek kaedah keutamaan dalam pemikiran yurisprudensi, dengan tujuan 

untuk menapis makna dan memeriksa konsep-konsep, untuk 

membolehkan beliau akhirnya untuk mendapatkan hasil yang berguna 

dan berfaedah.  

 

Kata Kunci: Kaedah Keutamaan, Pemikiran Yurisprudensi, Makna 

Penapisan, Konsep Pemeriksaan, Syarat Undang-undang Islam. 

  توطئة:
ها العباد مل تقبل إعمال مقتضى الشرع الذي يظهر فإن احلالة اليت يعيش

لقصد العبد . ويلجأ هذا النقصه عن مثل زعن أن الشرع من فضالً ،تناقضه
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زيه الشرع وإعمال خطابه وتطبيق إراداته إىل اختيار األصح وفق الضوابط تن
على هذا األساس، فصحة االستناد إىل األدلة  االصحيحة واملعايري السليمة. وبناًء

ا على زيل دالشرعية تكون بعد إزاحة التعارض بينها حىت يسلم تنالال
األحكام، واألحكام اليت تنجم من األدلة املتعارضة ال يصلح االتصاف ا يف 
األعمال لتناقض مقتضاها بني الفعل والكف. وميهد ما سلف ذكره إىل اخلوض 
 يف ضرورة التبصر يف مسألة الترجيح بني األدلة الشرعية ملا له من آثارٍ عميقة

ث األصولية اليت من خالهلا يتوصل إىل معرفة ومتشعبة تتجذر يف طياة املباح
 يف الفكر األصويل يالترجيحاملنهج األحكام الشرعية. ويدرس البحث موضوع 

ل يف ية املعامل فيه ليتسىن له أن يتحصبغية الوصول إىل غربلة املفاهيم وتصف
  حصائل نافعة ونتائج مفيدة إن شاء اهللا تعاىل.على النهاية 

  

   فعل الترجيحاألسس العقلية يف
وما يذكر يف ما بعد قد مل يستوف مجيع األسس العقلية اليت يقوم عليها 
فعل الترجيح إال أا حتمل يف طياا معىن تأسيس الترجيح على هذه املسلمات 

كذلك. وإليكم بعض األسس العقلية يف فعل  ترتب عليه اعتباره مسلّما عقليافي
  الترجيح:

نسب إىل وكل ما ي الزمان واملكان: زم عنصريالوجود اإلنساين يستل )1(
حبيث يستحيل أن يتجرد اإلنسان  ومكاناً بكون له زماناً اإلنسان متعلق

ومتعلقاته من هذه العنصرين. وكل عملٍ صدر عن اإلنسان يتميز مبكانه 
وزمانه من اآلخر، وال ميكن أن يتصور وقوعه من غري مكان وزمان. 

الزمان واملكان يف الوجود اإلنساين  نصريويفيد هذا ضرورة وجود ع
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هو فوأما املكان  .ألن الزمان هو الوعاء الوقيت للحدث ؛باحلكم العقلي
 .1الوعاء البعدي للحدث

)2( الزمان  التفاوت يف آثار الوجود اإلنساين بسبب التفاوت يف عنصري
 األفعال قد تتفاوتأن اآلثار النامجة من الوجود اإلنساين هي  واملكان:

حسب تفاوت الزمان واملكان القتضائهما ذلك. األفعال الصادرة عن 
ما قد ختتلف من أفعاله يف مكان اإلنسان يف مكان  آخر، وأفعاله يف زمان

آخر. ويف العكس قد يقتضي اختالف  ما قد ختتلف من أفعاله يف زمان
 وقد يقتضي كذلك اختالف املكان. وهذا يدلّ ،األفعال اختالف الزمان

ا الزمان واملكان وبني على العالقة بني عنصريالوجود اإلنساين سلب 
 .وإجيابا

)3( النقيضان ال جيتمعان يف زمان واحد ومكان على ما سبق  اوبناًء :2واحد
 أن النقيضني الصادرين من الوجود اإلنساين يستحيل اجتماعهما يف زمان

تماعهما يف زمان واحد ومكان واحد خبالف غري النقيضني فيمكن اج
واحد ومكان واحد. وهذا ألن وجود أحدمها يستلزم انتفاء اآلخر يف 

يف  عقالً اجتماعهما يف كوما حادثًازماما ويف مكاما وال يتصور 
 يف نفس املكان. نفس الزمان وواقعاً

الضدان مها معلومان  التفريق بني الضدين والنقيضني يف حكم ارتفاعهما: )4(
وأما النقيضان  وميكن ارتفاعهما كالسواد والبياض.جتماعهما ال ميكن ا

 فهما معلومان ال ميكن اجتماعهما وال ميكن ارتفاعهما كوجود زيد
                                                           

امن لإلعجاز املؤمتر العلمي الث اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي: الزمكانات،الدالل، سامي حممد صاحل،  1
  .105و 104، ص5العلمي يف القرآن والسنة، (الكويت: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية)، ج

، (دمشق: دار الفكر كربى اليقينيات الكونية، وجود اخلالق ووظيفة املخلوقالبوطي، حممد سعيد رمضان،  2
  .96م)، ص1997
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يف جانب االنتفاء ال جانب االجتماع حيث  والفرق بينهما إذًا .3وعدمه
من غري اعتبار التساوي أو االختالف  النقيضني ال ميكن أن يرتفعا معا إن

زمان واملكان، فيفيد هذا وجود املقتضي اآلخر يف انتفاء النقيضني بعد يف ال
 أن اقتضاه الزمان واملكان على استحالة اجتماعهما.

على اآلخر من غري مرجحٍ مستحيلٌ  جيح أحد املتساويني تساويا تاماتر )5(
وتكمن استحالة هذا التصرف يف أن كلّ واحد منهما ممكن  :4عقالً

آلخر للتساوي التام فيهما، فستحيل ترجيح أحدمها على  الوجود بالنسبة
ن غري مرجحٍ. فاملرجح هنا مبثابة علة احلكم ماآلخر يف مثل هذه احلالة 

بأحدمها دون اآلخر، والشيء املوجود مثالً وحيكم عليه بالوجود والعدم 
كذلك،  اعدمه ممكنيكون ف ى التساوي، وإذا كان وجوده ممكناعل

 كم عليه بالوجود من غري مرجحٍ وسببٍ.فيستحيل أن حي

 ؛ملخص ما سبق أن فعل الترجيح مسلّم عقالً البتنائه على األسس العقلية
ن يقيدان اذلألن الوجود اإلنساين مل يستقلّ من عنصري الزمان واملكان، ومها ال

ح القائم على املرجح بتحديد ما األفعال بني االجتماع واالنتفاء. ويأيت الترجي
وبتحديد ما يثبت يف حالة اجتماع الضدين.  ،تفع يف حالة اجتماع النقيضنيري

وسببٍ ال  ،الوجود اإلنساين يف احلقيقة ترجيح فعلٍ على فعلٍ بسببٍ يعلمه
ومقيد  ،بعلمه ألن اإلنسان مقيد بالسنن الكونية من جانب ترجيحٍ ؛يعلمه

  بغري علمه أي القدر. بالسنن الشرعية من جانب ترجيحٍ
  

  
                                                           

 شرح الكوكب املنري،عبد العزيز بن علي الفتوحي،  ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن 3
  .69، ص1م)، ج1997، 2حتقيق: حممد الزحيلي ونزيه محاد (الرياض: مكتبة العبيكان، ط

م)، 1979، 2(دمشق: دار القلم، طالعقيدة اإلسالمية وأسسها امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة،  4
  .68ص
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  األسس الشرعية يف فعل الترجيح
وقد يكون املذكور التايل مل يستوعب مجيع األسس الشرعية اليت يقوم 

غري أن القصد من التعرض هلا هو تأسيس الترجيح على  ،عليها فعل الترجيح
 ااملسلمات الشرعية. وهذه األسس الشرعية بعد عرض البيان لألسس العقلية آنفً

التأسيسي لفعل الترجيح عند األصوليني من ناحية أنه عبارة عن تكملة املشروع 
تشهد عليه املسلمات العقلية والشرعية. وإليكم بعض األسس الشرعية يف فعل 

 الترجيح:

إىل اهللا  اوملا كان الشرع منسوب الشرع مبين على أدلته الصحيحة:  )1(
ىل ما أراده من فال يتوصل إليه إال باألدلة اليت نصبها وهي مبثابة الطرق املوصلة إ

لتصرفات  ا شرعيةًعباده. هذه األدلة هي منبع األحكام، واألحكام متثّل أوصافً
املكلفني بني اإلقدام على القيام ا واالمتناع عن العمل ا. وهذه األدلة املتمثلة 
يف النصوص وما يؤسس عليها من أدلة أخرى ثابتةٌ من عند اهللا تعاىل مع 

يف األدلة التسليم بأا متوافقةٌ ويترتب على وحدة املرجعية التفاوت يف مراتبها. 
. ومع هذا إذا لوحظ خمتلفةٌ ال متناقضةٌ ومؤتلفةٌ بعضها بعضا ال ،فيما بينها

بل وينسب إىل  ،التناقض واالختالف من بينها فال ينسب إىل ناصبها وواضعها
 الناظر فيها والباحث عنها. 

ن احلكم كما عرف األصوليون أ عال:تعلّق األحكام الشرعية باألف  )2(
فمحلّ . 5هو اخلطاب املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري أو الوضع

                                                           

حتقيق: أيب حفص سامي ل إىل حتقيق احلق من علم األصول، إرشاد الفحوالشوكاين، حممد بن علي،  5
  .71م)، ص2000، 1بن العريب األثري (الرياض: دار الفضيلة، ط
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ويعين هذا جريان  ،6تصرفات املكلفني وليس األعيان ااألحكام الشرعية إذً
ا مل تنفك عن عنصريالزمان  األسس العقلية السابقة على هذه األفعال من أ

يتعلق ما من االجتماع واالنتفاء. فاحلكمان املتعلقان بالفعلني واملكان وما 
املتضادين مل جيتمعا يف زمان واحد ومكان واحد مع إمكانية ارتفاعهما، وأما 
 ومكان واحد احلكمان املتعلقان بالفعلني املتناقضني فلم جيتمعا كذلك يف زمان

ة وقوع احلكمني املتضادين وعلى استحالواحد مع عدم إمكانية ارتفاعهما. 
ثبوت الدليلني املفيدين ملثل   الستحالة القيام مبقتضامها معا فيستحيل تبعاواملتناقضني

 هذين احلكمني.

الوجود العقلي للتصرفات يستلزم  الوجود الشرعي للتصرفات:  )3(
يستلزم هذين فظريف الزمان واملكان كما قلنا، وأما الوجود الشرعي هلا 

ةً يف نظر حىت تكون موجود ،7العنصر اآلخر وهو الوصف الشرعيو ،العنصرين
واآلخر  ،ايشرع اضدين أحدمها التصرف املوجود وجودالشرع. وميكن اجتماع 

كمن صلّى من غري الطهارة فصالته موجودةٌ  ،التصرف املوجود وجودا عقليا
التمييز بني بالوجود العقلي ومعدومةٌ بالوجود الشرعي. ولذا، جيب التبصر يف 

هذين الوجودين يف التصرفات بني صحة احلكم بالترجيح فيها وعدم صحة 
 احلكم به.

                                                           

حترير: عبد القادر عبد  البحر احمليط يف أصول الفقه،الزركشي، بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا،  6
، 2زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، طاهللا العاين، مراجعة: عمر سلميان األشقر (الكويت: و

  .119، ص1م)، ج1992
وقد يراد بالوصف الشرعي ما يتوافق مع مقتضى احلكم الوضعي من حتقق األسباب واستيفاء الشروط  7

إرشاد وانتفاء املوانع، ألن الشارع وضعها عالمات ألحكام تكليفية وجوداً وانتفاًء. انظر: الشوكاين، 
  .128، ص1ج البحر احمليط،رنْ مع: الزركشي، . وقا72ص الفحول،
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)4(  :منهج الشرع يف ترجيح املصلحة على املفسدة واخلري على الشر 
نسلّم كذلك أن الشرع ملا  8وإذا سلّمنا بأن املصاحل اخلالصة عزيزة الوجود

وما من مصلحة  .9ى جانب املفسدةاعتربها اعترب جانب املصلحة الغالبة فيها عل
إال وتتضمن مفسدةً، وما من مفسدة إال وتتضمن مصلحةً، ووجه اعتبارها 

 ؛يكون بالترجيح بينهما. وهذه االزدواجية إمنا تكون بالنسبة إىل تصرفات البشر
 ألا تتقيد بالسنن الكونية اليت تقتضي ترجيح فعلٍ على فعلٍ آخر.

الترجيح يتأصل على األسس الشرعية املسلّمة،  وملخص ما سلف بيانه أن
فالتصرفات اليت هي متعلّق األحكام الصادرة عن األدلة تتقيد بالوجود العقلي 
من ظريف الزمان واملكان وبالوجود الشرعي. التناقض يف األدلة تنتج يف النهاية 

  التناقض يف التصرفات.
  

  قات الترجيح على املعاين اللغويةإطال
طالع على املؤلفات اليت م سة اللغوية هلذه الكلمة تتطلب االإن الدرا

املعاين اللغوية من املعاجم والقواميس، وذلك بإرجاع الكلمة املبحوث عن 
اللغوي. وبالنسبة لكلمة الترجيح فإا قد  معناها إىل أصلها االشتقاقي وجذرها

  :ا يأيتور مثل هذا التأليف. وإليكم ميف هذه املؤلفات منذ ظه ظهرت

                                                           

القواعد الكربى املوسوم بقواعد األحكام يف إصالح العز بن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز،  8
، 1م)، ج2000، 1حتقيق: نزيه كمال محاد وعثمان مجعة ضمريية (دمشق: دار القلم، طاألنام، 

  .9ص
(مصر: دار الكلمة، ة التقريب والتغليب وتطبيقها يف العلوم اإلسالمية نظريللتوسع انظر: الريسوين، أمحد،  9

  .311م)، ص1998، 1ط
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واحد،  أصلٌ واحلاء واجليم الراء : رجحمعجم مقاييس اللغةقال صاحب  )1(
 .10رزن إذا راجِح وهو الشيء رجح: وزِيادة، يقال رزانة على يدلُّ

: الراجح الوازن، ورجح الشيء بيده رزنه ونظر ما لسان العربورد يف  )2(
ل، والترجيح ثقله، وأرجح امليزان أي أثقله حىت مال، ورجح امليزان ما

 .11التذبذب بني شيئني عام يف كل ما يشبهه
: رجح امليزان يرجح رجوحاً ورجحاناً مال القاموس احمليطذكر صاحب  )3(

 .12وأرجح له ورجح أعطاه راجحاً، وترجح تذبذب
: رجح الشيء يرجح بفتحتني ورجح رجوحا املصباح املنريوقال صاحب  )4(

ان إذا ثقلت كفته باملوزون، واالسم الرجحان إذا زاد وزنه، ورجح امليز
 .13ورجحت الشيء بالتثقيل فضلته وقويته

وملخص ما أوردته املعاجم العربية يف شأن التعريف بأصل كلمة الترجيح 
ؤول إىل معان عديدة منها: الرزانة والزيادة والنظر إىل الثقل وامليل أا ت

هو الفعل املتعدي والتذبذب والتفضيل والتقوية. والترجيح على وزن تفعيل و
يف حالة تن أو إىل مفعولني يف حالة إىل مفعولٍ واحد زيل املعىن يف شيٍء واحد

 تنزيل املعىن يف شيئني لقصد املوازنة واملقارنة وهو يف معىن التفضيل والتقوية.
ووردت هذه الكلمة كذلك يف املؤلفات اليت تعتين باملصطلحات اللغوية، 

                                                           

حتقيق: عبد السالم حممد معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا،  10
  .489، ص2م)، ج1979، 2هارون (بريوت: دار الفكر، ط

(القاهرة: دار املعارف، د.ط، د.ت)، سان العرب، لابن منظور، حممد بن مكرم بن علي،  11
  .1586ص

 ،3ط للكتاب، العامة املصرية اهليئة: (مصر احمليط القاموس يعقوب، بن أمحد الدين جمد الفريوزآبادي، 12
  .220، ص1ج م)،1978

 ط،.د امليمنية، املطبعة: (مصر الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح املقري، علي بن حممد بن أمحد الفيومي، 13
  .106، ص1ت)، ج.د
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 لتماس ما أفادت هذه املؤلفات. ويأيتبعضها بقصد اويتسىن لنا التوقف عند 
 بعض ما نقصده:

، قال الكفوي: الترجيح هو بيان القوة ألحد املتعارضني على الكلياتويف  )1(
 .14اآلخر

قال اجلرجاين: الترجيح إثبات مرتبة يف أحد الدليلني ف التعريفاتوأما يف  )2(
 .15على اآلخر

مزية ألحد الدليلني على  : الترجيح إثباتاحلدود األنيقةوقال صاحب  )3(
 .16اآلخر

وملخص ما أفادته هذه التعريفات أا تدل على إجراء املعاين اللغوية 
السابقة يف الشيئني ومها هنا الدليالن. وتعبريهم الترجيح ببيان القوة أو إثبات 
املرتبة أو إثبات املزية ليس ببعيد عن معانيه اللغوية من الزيادة والنظر إىل الثقل 

  مليل والتفضيل والتقوية.وا
 مرادفاته يف االستعماالت الشرعيةالترجيح و

وأما املنظور الشرعي هلذه الكلمة فيكون ذلك بالتعرض الستعماالت الشرع 
إياها يف التنصيص على املقصود عرب النصوص الشرعية من القرآن والسنة. وكما أن 

لمة من جانب أن هذه مثة كلمات استخدمها الشرع للداللة على معىن هذه الك
الكلمات هي عبارة عن مرادفات للترجيح يف املفهوم الشرعي. ورد يف السنة النبوية 

                                                           

م)، 1998 ،2ط الرسالة، مؤسسة: (بريوت الكليات، احلسيين، موسى بن أيوب البقاء أبو الكفوي، 14
  .315ص

، 1حتقيق: إبراهيم األبياري (بريوت: دار الكتاب العريب، طالتعريفات، اجلرجاين، علي بن حممد بن علي،  15
  .78، صه)1405

حتقيق: مازن املبارك (بريوت: دار احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، بن حممد، األنصاري، زكريا  16
  .83م)، ص1991، 1الفكر املعاصر، ط
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مثيل هلذه استعماالت هذه الكلمة للداللة على معانيها اللغوية والشرعية، ولقصد الت
  منها يف التايل: االستعماالت نذكر بعضا

 به افأتين ،هجرمن  زاب العبدي خمرفةو اأن تقال: جلب قيس بن عن سويد )1(
 يزن رجل ومث فبعناه بسراويل افساومن ،يميش � اهللا رسول افجاءن مكة

  .17»وأَرجِح زِنْ« :اهللا رسول له فقال ،باألجر
 .18»رجِحوافَأَ وزنتم اإذ« :� اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن جابر عن )2(
 فقال ،؟»ارؤي منكم ىرأ من« :يوم ذات قال � النيب بكرة أن أيب عن )3(

 ،بكر ووأب أنت فوزِنت ،السماء من نزل اناميز كأن رأيت اأن :رجل
زِنَو ،بكر بأيب أنت فرجحتزِنَو ،بكر وأب فرجح بكر ووأب عمر وعمر و 
 .19انامليز رفع مث ،عمر فرجح وعثمان

 وجل عز اهللا إن« :� اهللا رسول قال: قال بكر أيب بن الرمحن عبد عن )4(
 !يعبد أي :فيقول ،يديه بني فيقيمه ،القيامة يوم الدين ببصاح وليدع
 اإمن ،أُفِْسده مل أين تعلم قد !رب أي :فيقول ؟الناس مال أذهبت فيم

 ،بشيء عز وجل اهللا وفيدع ،وضيعة أو سرقة أو رقح أو غرق يف ذهب
 .20»حسناته فترجح ميزانه يف فيضعه

ئني احلسيني كما يف الرجحان يف هذه األحاديث قد يكون بني الشي
احلديثني األول والثاين وقد يكون بني الشيئني املعنويني كما يف احلديثني الثالث 

ظر إىل والرابع. وكلها تفيد أن الرجحان ال يتم إال بعمل الترجيح، وذلك بالن
 على اآلخر ملا له من فضلٍ ومزية. أحد الشيئني ليكون مقدما

                                                           

  .2898، كتاب البيوع، باب يف الرجحان يف الوزن والوزن باألجر، رقمالسننأبو داود،  17
  .2213، كتاب التجارات، باب الرجحان يف الوزن، رقمالسننابن ماجه،  18
  .4017، كتاب السنة، باب يف اخللفاء، رقمالسننبو داود، أ 19
  .1614، رقماملسندأمحد،  20



162 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÐĐ—ß åí‡Ûa@÷�@ð�u@‡à«@åi 

ن القرآن والسنة كلمات هي ترادف معىن وورد كذلك يف النصوص الشرعية م
منها كما يف التايل: االترجيح يف جانب من جوانبه الداللية، ونسرد بعض  

 الضررِ أُولي غَير الْمؤمنِني من الْقَاعدونَ يستوِي لَا� :قال تعاىل )1(
 الْمجاهدين اللَّه فَضلَ فُِسهِموأَن بِأَموالهِم اللَّه سبِيلِ في والْمجاهدونَ

هِمالوأَن بِأَمولَى فُِسهِمع يندةً الْقَاعجرا دكُلو دعو ى اللَّهنسلَ الْحفَضو اللَّه 
ينداهجلَى الْمع يندا الْقَاعرا أَجيمظلفظ التفضيل يف ]95النساء:[ �ع .

نب إثبات الفضل واملزية يف طرف دون اآلية يرادف الترجيح يف جا ههذ
عمر  بن اهللا عبد نطرف آخر يف املوازنة بني القاعدين وااهدين. وكذا ع

 وعشرين بسبع الفذِّ صالة تفْضل اجلماعة ةُصال« :قال � اهللا رسول أن
 .21»درجة

 وأُولُو أُمهاتهم هوأَزواج فُِسهِمأَن من بِالْمؤمنِني أَولَى النبِي� :قال تعاىل )2(
 إِلَّا والْمهاجِرِين الْمؤمنِني من اللَّه كتابِ في بِبعضٍ أَولَى بعضهم الْأَرحامِ

 �مسطُورا الْكتابِ في ذَلك كَانَ معروفًا أَوليائكُم إِلَى تفْعلُوا أَن
من معىن الترجيح حيث  احتمل جانب. لفظ أوىل يف هذه اآلية ]6األحزاب:[

إن األولوية ال تثبت إىل بالنظر إىل شيئني ويكون أحدمها متصفاً مبا هو 
وأنفس املؤمنني.  �أحق باالعتبار من اآلخر ومها يف اآلية نفس النيب 

 ابن ىبعيس الناس أوىل اأن« :� اهللا رسول قال: قال هريرة أيب وكذا عن
 ودينهم ،شتى أُمهاتهم ،تلعالَّ إخوةٌ األنبياءو رة،خواآل االدني يف مرمي

 .22»واحد

                                                           

  .609، كتاب األذان، باب فضل صالة اجلماعة، رقمالصحيحالبخاري،  21
واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من �، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا: الصحيحالبخاري،  22

  .3187، رقم�أهلها
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 هم فَأُولَئك موازِينه ثَقُلَت فَمن الْحق يومئذ والْوزنُ� :قال تعاىل )3(
 كَانوا بِما فُسهمأَن خِسروا الَّذين فَأُولَئك موازِينه خفَّت ومن الْمفْلحونَ.

. الوزن واملوازين يف هاتني اآلتني لقصد ]9-8األعراف:[ �يظْلمونَ تنابِآيا
العلم بالرجحان بني الثقل واخلفة يف األعمال حيث يترتب على كل مفاد 

ة يف حالة املوازنة اخلري أو الشر أي الفالح يف حالة رجحان الثقل واخلسار
 ىمأل اهللا يد« :قال � اهللا رسول هريرة أن أيب رجحان اخلفة. وكذا عن

 خلق منذ أنفق ام أرأيتم« :وقال ،»والنهار الليلَ سحاُء ةٌنفق ايغيضه ال
 ،املاء ىعل شهرع« :وقال ،»يده يف ام يغض مل فإنه واألرض السموات

 .23»ويرفع يخفض ،امليزان ىاألخر وبيده
 

  مصطلح الترجيح عند األصوليني
من مصطلحات شائعة لدى  عن مصطلحٍ الترجيح عبارةٌكلمة إن 

طياة مضامني يف األصوليني يف مؤلفام األصولية، حيث إم مل يتركوا إيراده 
علم أصول الفقه وال سيما حني أن خاضوا يف مبحث التعارض بني األدلة 
الشرعية. ويلي موجز العرض لبعض التعريفات اليت سردها األصوليون يف شأن 

  مصطلح الترجيح.
يف علم أصول  امن املذاهب الكالمية فإن هلم باع اإن كانوا مذهبو املعتزلة: )1(

الفقه وال سيما يف تدوين علم األصول على منهج املتكلمني. وعرف أبو 
 يف الشروع فهو الترجيح احلسني البصري يف كتابه املعتمد الترجيح بقوله "أما

                                                           

  .6862، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل ملا خلقت بيدي، رقمالصحيح، البخاري 23
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روع يف التقوية وقد عبر الترجيح بأنه الش .24اآلخر" على الطريقني أحد تقوية
  ألحد الدليلني على اآلخر لقصد معرفة الراجح واملرجوح.

"أما تفسري  :عرف الدبوسي من أئمة احلنفية الترجيح بقوله احلنفية: )2(
ال أصالً من  ادة ألحد املثلني على اآلخر وصفًاالترجيح لغة فإظهار الزي

 :قولقولك: أرجحت الوزن إذا زدت جانب املوزن حىت مالت كفته" مث ي
"الرجحان عبارة عما يغري صفة الوزن ال عما يقوم به الوزن على سبيل 

"الترجيح  :ويف تعريف آخر عند البزدوي للترجيح، فيقول .25املقابلة"
على  اعبارة عن فضل أحد املثلني على اآلخر وصفا فصار الترجيح بناًء

 هو تابع وصفب املماثلة وقيام التعارض بني مثلني يقوم ما التعارض قائماً
 :ال يقوم به التعارض بل ينعدم يف مقابلة أحد ركين التعارض" مث يقول

فه السرخسي يف  .26"ا"وذلك معىن الترجيح شرعوعلى غرار هذا عر
 املعادلة جانيب أحد يف فضل إظهار لغة الترجيح "تفسري :أصوله ويقول

 أحد يف يظهر مث التعارض ا يتحقق مماثلة عن عبارة فيكون أصال ال وصفا
 به حتصل فيما بنفسها الزيادة تلك تقوم ال وجه على زيادة اجلانبني
 الشريعة يف "وكذلك :مث يقول .الشيئني" بني املماثلة به تثبت أو املعارضة

هذه التعريفات الثالثة  .27أصال" ال وصفا تكون زيادة عن عبارة هو

                                                           

حتقيق: حممد محيد اهللا وغريه كتاب املعتمد يف أصول الفقه، أبو احلسني البصري، حممد بن علي بن الطيب،  24
  .844، ص2م)، ج1965(دمشق: املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، د.ط، 

حتقيق: خليل حميي الدين امليس تقومي األدلة يف أصول الفقه، بيد اهللا بن عمر بن عيسى، الدبوسي، أبو زيد ع 25
  .339م)، ص2001، 1(بريوت: دار الكتب العلمية، ط

وضع كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، البخاري، عالء الدين عبد العزيز بن أمحد،  26
  .111، ص4م)، ج1997، 1ار الكتب العلمية، طاحلواشي: عبد اهللا حممود حممد عمر (بريوت: د

حتقيق: أبو الوفا األفغاين (بريوت: دار أصول السرخسي، السرخسي، أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل،  27
  .249، ص2م)، ج1993، 1الكتب العلمية، ط



165                          ‹ØÐÛa@À@ïzîu�Ûa@wèä¾a ïÛì–þa 

ىن االصطالحي للترجيح الواردة عن أئمة املذهب احلنفي تشري إىل بناء املع
على معناه اللغوي مع التفريق بني الوصف واألصل يف الفضل الذي يترجح 

  به أحد على اآلخر.
"الترجيح يف أخبار  :أشار الباجي إىل تعريف الترجيح يف قوله املالكية: )3(

وذكر ابن  .28اآلحاد يراد لقوة غلبة الظن بأحد اخلربين عند تعارضهما"
يف الترجيح بأنه "اقتران األمارة مبا تقوى به على احلاجب يف خمتصره تعر

ومثة تعريف آخر أورده  .29معارضها فيجب تقدميها للقطع عنهم بذلك"
 أحد وفاء عن عبارة اللغة يف ابن العريب يف حمصوله من أن "الترجيح

 عبارة الشريعة يف وذلك ،توازنا وجه وبأي ،كانا معىن أي من املتقابلني
ما هو راجح يكون يف هذه . التعبري ع30اآلخر" على نيالظن أحد وفاء عن

  التعريفات بغلبة الظن يف االقتران والوفاء يف املتعارضني املظنونني. 
يف مقدمتهم اجلويين حيث أورد تعريف الترجيح يف برهانه  الشافعية: )4(

 .31"الترجيح تغليب بعض األمارات على بعض يف سبيل الظن" :بقوله
حمصوله بأنه "تقوية أحد الطريقني على اآلخر ليعلم  وعرفه فخر الرازي يف

                                                           

حتقيق: لدليل، كتاب اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن االباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف،  28
  .329حممد علي فركوس (بريوت: دار البشائر اإلسالمية، د.ط، د.ت)، ص

بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، األصفهاين، مشس الدين أبو الثناء حممود بن عبد الرمحن بن أمحد،  29
  .371، ص3م)، ج1986، 1حتقيق: حممد مظهر بقا (جدة: دار املدين، ط

حتقيق: حسني علي اليدري وسعيد فودة احملصول يف أصول الفقه، ر بن العريب املعافري، ابن العريب، أبو بك 30
  .149م)، ص1999(عمان: دار البيارق، د.ط، 

حتقيق: صالح بن حممد بن الربهان يف أصول الفقه، اجلويين، أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف،  31
  .175، ص2م)، ج1997، 1عويضة (بريوت: دار الكتب العلمية، ط
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 ،وجاء بعده تعريف اآلمدي للترجيح .32األقوى فيعمل به ويطرح اآلخر"
وهو "اقتران أحد الصاحلني للداللة على املطلوب مع تعارضهما مبا يوجب 

هذه التعريفات تتحد فيما جيري فيه الترجيح  .33العمل به وإمهال اآلخر"
وتتفق كذلك فيما يكون  ،والطريقني والصاحلني للداللةمن األمارات 

  الترجيح من التغليب والتقوية واالقتران.
أيب يعلى يف كتابه العدة تعريفه بالترجيح،  مويفهم من كال احلنابلة: )5(

... وجب تقدمي أحدمها على اآلخر بوجه من  "إذا تعارض لفظان :ويقول
ألنه يدل على قوته  ؛الترجيح... وإمنا وجب التقدمي ب وجوه الترجيح

وتعريف الترجيح أليب اخلطاب هو "تقوية إحدى  .34وجيب تقدمي األقوى"
العلتني على األخرى وال يصح الترجيح بينهما إال أن تكون كل واحدة 

ا للحكم لو انفردت ألنه ال يصح ترجيح طريق على ما ليس منهما طريقً
الواضح تعريفه للترجيح  ويظهر من كالم ابن عقيل يف كتابه .35بطريق"

وهو "يف تراجيح األلفاظ إذا تقابلت ومل يكن اجلمع وجب ترجيح ما 

                                                           

حتقيق: جابر فياض العلواين (بريوت: صول، األ احملصول يف علمفخر الرازي، حممد بن عمر بن احلسني،  32
  .397، ص5مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت)، ج

تعليق: عبد الرزاق عفيفي (الرياض: دار الصميعي، اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي، علي بن حممد،  33
  .291ص ،4م)، ج2003، 1ط

حتقيق: أمحد بن علي سري املباركي (القاهرة: مطبة العدة يف أصول الفقه، أبو يعلى، حممد بن احلسني الفراء،  34
  .1019م)،  ص1990، 2املدين، ط

حتقيق: حممد بن علي بن التمهيد يف أصول الفقه، أبو اخلطاب الكلوذاين، حمفوظ بن أمحد بن احلسن،  35
  .226، ص4م)، ج1985، 1، طإبراهيم (جدة: دار املدين
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وهذه التعريفات تعترب  .36يظهر فيه التأكيد إما يف اإلسناد أو يف املنت"
  القوة والتأكيد سبب الرجحان بني املتعارضني.

وحاصل قول ابن حزم يف إحكامه "إذا تعارض احلديثان أو الظاهرية:  )6(
اآليتان أو اآلية واحلديث فيما يظن من ال يعلم ففرض على كل مسلم 

أنه  37استعمال كل ذلك ألنه ليس بعض ذلك أوىل باالستعمال من بعض"
أنكر وقوع التعارض بني األدلة، ويترتب على ذلك عدم اعتباره بالترجيح 
 ألنه أثر من آثار التعارض كما يف قوله "إذا بطل التعارض فقد بطل احلكم

الذي يوجبه التعارض إذ كل شيء بطل سببه فاملسبب من السبب الباطل 
  .38باطل بضرورة احلس واملشاهدة"

 بعض للترجيح بأنه "اقتران اوقال صاحب إجابة السائل معرفًالزيدية:  )7(
ومل يبعد هذا  .39هلا" املعارض على به يقوى بشيء احلكم على األمارات

قني يف احتوائه على االقتران التعريف عن تعريفات األصوليني الساب
  والتقوية.

 مبصطلح الترجيح: عاصرينوما يلي بعض تعريفات العلماء امل املعاصرون: )8(

1. تهد أحد الطريقتني املتعارضتني ملا فيه من مزيةتقدمي ا جتعل  معتربة
 .40العمل به أوىل من اآلخر

                                                           

حتقيق: عبد اهللا بن عبد الواضح يف أصول الفقه، ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل،  36
  .76، ص5م)، ج1999، 1احملسن التركي (بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

حممد شاكر، تقدمي:  حتقيق: أمحداإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد،  37
  .21، ص2إحسان عباس (بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، د.ط، د.ت)، ج

  .38، ص2املصدر نفسه، ج 38
 بن حتقيق: حسنياآلمل،  بغية شرح السائل إجابة املسمى الفقه أصولالصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري،  39

  .417ص م)،1986ة، د.ط، األهدل (بريو: مؤسسة الرسال مقبويل حممد وحسن أمحد السياغي
  .282م)، ص1987، 2(املنصورة: دار الوفاء، طالتعارض والترجيح احلفناوي، حممد إبراهيم حممد،  40
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2. 41ماثلني على اآلخرألحد املت إظهار زيادة. 
 .42د الدليلني الظنيني املتعارضني على اآلخر ليعمل بهتقدمي اتهد ألح .3

وهذا ما متكننا من إملامها من تعريفات الترجيح الواردة عند األصوليني من 
وجهات النظر املتباينة حيث إننا قد الحظنا الفوارق التعبريية بني تعريفام وإن 

كانت ا من الترادف عن كون التنوع اللفظي ملا فيه من هذه الفوارق مل خترج
  يف الداللة واملعىن. 

  

  اطن االئتالف يف تعريفات الترجيحمو
ويفهم من تعبريام بكلمات: على سبيل املقابلة وقيام التعارض واملعادلة  )1(

واملعارضة وعند تعارضهما واملتقابلني، ومن مساعيهم يف موضعية الترجيح 
ذه التعبريات  ليه إذًالتعارض. واملعىن املتفق عيف كتابام أنه مسبوق با

واملساعي أن الترجيح ال يكون إال بعد أن يتحقق التعارض ويتحتم وقوعه، 
ألن الشروع يف الترجيح مقصود إلزاحة هذا التعارض بني األدلة الشرعية. 

أحدها  ويترتب على هذا، أن األدلة اليت مل يثبت فيها التعارض مل يرجح
 حتقق الترجيح بالتعارض.النتفاء صحة اشتراط  43على اآلخر

ويفهم من تعبريام بكلمات: الطريقني واملثلني واجلانبني واخلربين  )2(
واملتقابلني والظنيني والصاحلني للداللة واللفظني والعلتني واملتماثلني 
والدليلني حكمان، أحدمها ما يدل على معىن االئتالف واآلخر ما يدل 

التعبريات هو يه لدى األصوليني ذه على معىن االختالف. واملعىن املتفق عل
                                                           

م)، 1985، 3(اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة، طأدلة التشريع املتعارضة ، بدران، أبو العينني 41
  .64ص

(الرياض: مكتبة أضواء السلف، دى األصوليني ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض ليونس،  الويل، بن 42
  .67م)، ص2004، 1ط

  . 284صالتعارض والترجيح، احلفناوي،  43
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أن الترجيح ال يكون إال يف الشيئني املعنويني ملا يكون املفاد املتوخى من 
الترجيح هو حكم شرعي. ويترتب على هذا، أن الترجيح ال يقع يف شيٍء 
واحد الستحالة رجحانه على نفسه، وال يقع على أشياٍء كثرية ملخالفته 

 وضوعة يف رجحان امليزان يف أحد كفتيه.الداللة اللغوية امل

 44ويفهم كذلك من هذه التعبريات أن الترجيح ال يقع إال بني املتساويني )3(
ائدة للترجيح لكون ، ألنه إذا كان الترجيح يقع يف غري املتساويني فال فاظاهر

على اآلخر من غري هذا الترجيح. ويقيد هذا التساوي بأنه  أحدمها مرجحا
فال ميكن إجراء الترجيح فيهما  إذا كان التساوي حقيقيا حقيقي ألنه ظاهري ال

النتفاء املرجح يف أحدمها. ويترتب على هذا، أن الترجيح الذي هو يتأسس 
تعارضني ظاهريا على التعارض الظاهري يصبح ما يتصور من الترجيح بني امل

 .كذلك ال حقيقيا
والزيادة والرجحان والفضل والوجه  ويفهم من تعبريام بكلمات: القوة )4(

الذي حيتوي على معاين  45واملزية أن الترجيح ال يصح إال بوجود املرجح
أن الترجيح من غري مرجحٍ يتناىف مع  اهذه الكلمات. وقد بينا سابقً

 حاتاألسس العقلية، ولذا فالترجيح الصحيح هو ما يقوم على مرج
 ام ذا العمل.صحيحة كذلك باعتبارها وسيلةً للقي

ويفهم من كلمام: العمل باألقوى والعمل بالراجح ما يدل على املفاد من  )5(
ويف  .46الترجيح وهو ما يتوصل إليه بعد الترجيح، وذلك بالعمل بالراجح

تعبريام: التقدمي واإلظهار والتقوية والتغليب كذلك ما يتضمن هذا املعىن 
لتوقف عند الراجح، ألن التقدمي وهو عني تصور الترجيح الذي يقصد منه ا

                                                           

  .1115ص إرشاد الفحول،الشوكاين،  44
  .284صالتعارض والترجيح، احلفناوي،  45
  .398، ص5جاحملصول، فخر الرازي،  46
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يقتضي وجود املقدم وهو الراجح، واإلظهار يقتضي وجود الظاهر 
والتقوية تقتضي وجود القوي واألقوى والتغليب يقتضي وجود الغالب 

 واألغلب، وكلها حتمل معىن الرجحان بالنسبة ملا يعارضها.

يدل على حكم  ويفهم من كلمام: طرح اآلخر وإمهال اآلخر واألوىل ما )6(
املرجوح، وتعبريام: التقدمي واإلظهار والتقوية والتغليب كذلك يدل على هذا 
حيث إن التقدمي يقتضي املقدم عليه وهو املرجوح واإلظهار يقتضي غري الظاهر 
والتقوية تقتضي الضعيف واألضعف والتغليب يقتضي املغلوب. وإن دلّ هذا 

املرجوح له اعتبار خيتلف من اعتبار الباطل أو املراد على شيٍء فإنه يدل على أن 
املنسوخ أو الفاسد أو املؤول عند األصوليني، وذلك لصالحية املرجوح أن 

يف ما ال يعترب فيه الراجح، خبالف املنسوخ وغريه، وإن كان  ايكون معترب
 .47األصل يف املرجوح ساقط االعتبار

أشياء يف تصورهم وملخص ما ذكرنا أن األصوليني قد اتفقوا على 
 كون يف الشيئني املتساويني ظاهراللترجيح وهو أنه ال بد أن يسبقه التعارض وي

وليس حقيقةً وبوجود املرجح يف أحدمها ويكون للراجح إعماله وللمرجوح 
  إمهاله وليس إبطاله.

  

  اطن االختالف يف تعريفات الترجيحمو
 أن يكون فعالً وبني أو ويظهر من تعريفام أم اختلفوا يف الترجيح بني )1(

ذلك استخدموا كلمات: اإلظهار والتغليب والتقدمي ل، وايكون وصفً
والتقوية للداللة على فعلية الترجيح، ويف املقابل استخدم غريهم كلمات: 

الرجحان والفضل واالقتران والوفاء للداللة على وصفية الترجيح.  
يلحظ التعارض بني الدليلني،  والترجيح يكون فعالً بالنظر إىل اتهد الذي

                                                           

  .131، ص6جالبحر احمليط، الزركشي،  47
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بالنظر إىل الدليلني املتعارضني حيث إن أحدمها  اوالترجيح يكون وصفً
  .48يتصف مبا يترجح يف نفسه على اآلخر

ويترتب على االختالف السابق ذهب احلنفية بتعريفام السابقة إىل أن  )2(
الترجيح ال بد من الدليل نفسه ولذلك ميزوا بني األصل والوصف. 

لوا الترجيح بالوصف أو بوصف هو تابع، ونتيجة هذا فاملرجحات وجع
الصحيحة عندهم ال بد أن تكون من نفس الدليل ال من خارجه. وهذا 
خبالف ما ذهب إليه اجلمهور الذين أطلقوا الترجيح يف تعريفام ويندرج 
حتت هذا اإلطالق وقوع الترجيح بالوصف أو بغريه. وعدم إيرادهم هذا 

بريام املطلقة كعبارة ابن العريب "من أي معىن كانا وبأي وجه القيد وتع
توازنا" وعبارة أيب يعلى "بوجه من وجوه الترجيح" دليلٌ على أن 

وقد تكون من خارجه أي املرجحات مل تنحصر على نفس الدليل بل 
 .49مستقلة عنه

يه ومثة اختالف آخر يستخرج من تعريفام، وذلك يف تعبريام مبا يقع ف )3(
الترجيح، وعبر بعضهم بكلمات: الطريقني واخلربين واللفظني والدليلني، 
ويف املقابل عبر بعض آخر بكلمات: الظنيني واألمارات والعلتني. الفريق 
األول بكلمام هذه ذهبوا إىل أن الترجيح يقع يف مجيع أنواع األدلة قطعيةً 

م هذه ذهبوا إىل أن كانت أم ظنيةً، وأما الفريق الثاين فإم بكلما
واملسألة يف احلقيقة آيلةٌ إىل ما  .50الترجيح ال يقع إال يف األدلة الظنية فقط

يقع فيه التعارض من األدلة ألن الترجيح يتبع التعارض، وإذا جاز ثبوت 
                                                           

  .64صتعارضة، أدلة التشريع املبدران،  48
الترجيح بكثرة األدلة: دراسة أصولية فقهية تطبيقية، آل الشيخ، هشام بن عبد امللك بن عبد اهللا بن حممد،  49

  .10جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد الرابع والثمانون، ص
  .132، ص6جالبحر احمليط، الزركشي،  50
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التعارض يف األدلة القطعية فجاز أن يثبت الترجيح فيها. وكذلك أن 
حقيقية التعارض وظاهريته، وإذا كان املسألة راجعةٌ إىل أصلٍ آخر وهو 

التعارض ظاهرياً فجاز أن يقع يف القطعيات والظنيات، والترجيح يتبع 
 حكم التعارض كما قلنا.

وإذا تقصينا التعريفات السالفة نلحظ اختالفهم يف حكم العمل بالراجح،  )4(
تفقوا على حكمه. وإن كانوا قد اتفقوا على العمل بالراجح لكنهم مل ي

: فيجب تقدميها ويوجب العمل به ووجب تقدمي ت بعضهم مثلوعبارا
أحدمها ووجب ترجيح تدلّ على أنه جيب على اتهد العمل مبا يتوصل به 
من الدليل الراجح. ونقل اآلمدي وغريه إمجاع الصحابة والسلف على 

 على املرجوح بالنسبة القائم بالترجيح. وذهب فئةٌ 51وجوب تقدمي الراجح
 اكالقاضي أيب بكر الباقالين إىل عدم جواز العمل بالراجح بناًءمن العلماء 

 .52على إنكاره للترجيح بالظن
ومما يالحظ كذلك يف تلك التعريفات اختالفهم يف إمكانية اجلمع قبل  )5(

ومنهم من اشترطوا صراحةً عدم إمكانية اجلمع لصحة  ،53الترجيح
 ومل تقابلت إذا األلفاظ تراجيح الترجيح كما يف تعريف ابن عقيل: يف

، وذلك بعبارام: ترجيح. ومنهم من اشترطوه تلميحا وجب اجلمع يكن
مع تعارضهما، ومعارضها، وتعارض، واملعارض، واملتعارضتني، 

مع. ولذا، فجعلوا واملتعارضني، ألن التعارض يقع يف ما ال ميكن اجل
وإن دلّ  مع الترجيح يف كتابام ال مع اجلمع أو النسخ، التعارض مقرونا

                                                           

  .292، ص4جاإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي،  51
  .65صأدلة التشريع املتعارضة، بدران،  52
  .136، ص6جالبحر احمليط، الزركشي،  53
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على أشياء فشيٌء منها أن الترجيح يقع يف املتعارضني اللذين ال ميكن 
 مجعهما بوجه من الوجوه.

 

  قيقة الترجيح عند األصولينيح
إن الترجيح أثر من آثار التعارض، والعالقة بينهما كالعالقة بني السبب 

قائمةٌ  ذًالتعارض. فحقيقة تصور الترجيح إواملسبب، فال يتصور الترجيح بدون ا
على حقيقة تصور التعارض، وما يصح يف التعارض يصح يف الترجيح، والعكس 

آخر، فمفاد  ما ال يصح يف التعارض ال يصح كذلك يف الترجيح. ومن جانبٍ
التعارض حصول ما يقتضي وجود الترجيح ومفاد الترجيح حصول ما يقتضي 

يح بتصور التعارض عند عدم التعارض. فثمة مسائلُ يتضح ا تعلّق تصور الترج
  األصوليني:

وحني تطرقوا إىل احلديث عن التعارض ألفيناهم على أنه  حقيقة التعارض: )1(
تهد وغري ممكنٍ ممكنمما ينتج حقيقة التعارض  54يف نفس األمر يف نظر ا

وليس حقيقي ذه احلقيقة يؤثر يف الترجيح القائم ابأنه ظاهري وكونه .
ذلك، من أن الترجيح ظاهري يف نظر اتهد ال عليه من حيث حقيقته ك

حقيقي يف نفس األمر. ولذا، فإن بعض املعرفني للترجيح قيدوه بكلمة 
وليس حقيقةً. 55اجماز 

تفاوم يف تعبريام للتعريف بالتعارض له أثر يف معىن  معىن التعارض: )2(
فهم للتعارض . فهم يف تعريما بينا سابقًاالترجيح ملا هلما صلةٌ وطيدةٌ ك
 59أو التناقض 58أو التعادل 57أو التقابل 56ترددوا بني أن يكون أنه التنايف
                                                           

حتقيق: عبد اهللا دراز (بريوت: دار املوافقات يف أصول الشريعة، الشاطيب، إبراهيم بن موسى اللخمي،  54
  .294، ص4املعرفة، د.ط، د.ت)، ج

  .1113صإرشاد الفحول، الشوكاين،  55
  .841، ص2ج د يف أصول الفقه،املعتمأبو احلسني البصري،  56



174 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÐĐ—ß åí‡Ûa@÷�@ð�u@‡à«@åi 

أو غريها. ولكلّ لفظ داللته املتباينة وحيث  61أو االختالف 60أو التدافع
إن الترجيح مبين على التعارض فاختالف هذه األلفاظ يؤثر يف تصور 

اتج من التعارض بني األمرين الترجيح. فلفظ التنايف مثالً يعود إىل األثر الن
هما، والترجيح القائم على هذا التصور يكون مركّزيعلى  ايف تعارض حكم

معرفة األقوى بني املتعارضني. ولفظ التعادل مثالً يعود إىل استواء 
املتعارضني من حيث صحة اعتبار التعارض فيهما، والترجيح القائم على 

لتساوي التام من مجيع اجلهات بني باشتراط ا اهذا التصور يكون معتني
املتعارضني. ولفظ التناقض مثالً يعود إىل صحة وقوع التعارض بني 
األمرين من حيث ترجيح أحدمها، والترجيح القائم على هذا التصور يكون 

وء إىل فعل الترجيح. ا قبل اللجالشتراط إمكانية اجلمع بينهم امتضمن 

عليه من تصور التعارض طبيعة ما  ومما يتبىن الترجيح موطن التعارض: )3(
يصلح أن يقع فيه التعارض فيصلح أن يقع فيه الترجيح. واألصوليون حني 
عرفوا التعارض استخدموا عبارات خمتلفة للداللة على األمرين اللذين ميكن 

 ،63احلجتان ،62أن يتعارضا، وعبارام مترددةٌ بني هذه: الدليالن

                                                                                                                                   

  .12، ص2جأصول السرخسي، السرخسي،  57
  .379، ص5جاحملصول، فخر الرازي،  58
حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف املستصفى يف علم األصول، الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد،  59

  .279، ص1، جه)1413(بريوت: دار الكتب العلمية، د. ط، 
فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت، ي حممد بن نظام الدين حممد السهالوي األنصاري، اللكنوي، عبد العل 60

  .235، ص2م)، ج2002، 1ضبط وتصحيح: عبد اهللا حممود حممد عمر (بريوت: دار الكتب العلمية، ط
  .44صضوابط الترجيح، الويل،  61
  .109، ص6جالبحر احمليط، الزركشي،  62
  .12، ص2جأصول السرخسي، السرخسي،  63
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وغريها. وهذا االختالف التعبريي  ،66نالعلتا ،65األمارات ،64اللفظان
كان له أثر يف ما جيري فيه التعارض بني القائلني بإمكانية التعارض يف 
القطعيات والظنيات وبني القائلني بعدم إمكانية التعارض غري الظنيات. 
ونتيجةً على ذلك أن القول جبواز التعارض يف القطعيات يفضي إىل القول 

طعيات، وكذلك أن القول بعدم جواز التعارض يف جبواز الترجيح بني الق
غري الظنيات يفضي إىل القول بعدم جواز الترجيح يف غري الظنيات. 

ة يف تعريفاته عند األصوليني ليس إال واختالف التصورات للترجيح املتمثل
 شاهد على ابتناء تصور الترجيح على تصور التعارض.

 

  أحكام الترجيح عند األصوليني
ه ما يقتضيه الترجيح من أسبابٍ وشروط وأركان وما يتحقق من ويراد ب

  :ه ما يأيتمقاصد، وبيان
، ويتوقف الترجيح اوهو التعارض كما أشرنا إليه سالفًسبب الترجيح:  )1(

على التعارض توقف املسبب على سببه حيث يوجد بوجوده ويعدم 
نوع عقالً ت له التعارض مموعدمه. واإلقدام على الترجيح من غري أن يثب

 ، وذلك لوجوه:وشرعا

لواله ملا يكون الفعل إذ الترجيح بال مرجحٍ: الترجيح ال بد من مرجحٍ  .1
ويف حالة عدم التعارض بني األمرين ترجيح أحدمها على اآلخر اترجيح ،

حٍ لكون ما يظن مرجحا ال يرجح الراجح على ال يقوم على مرج
فال ميكن حادثٌ وأن العامل خملوق،  املرجوح. ومثال ذلك قولنا أن العامل

                                                           

  .1019ص العدة يف أصول الفقه،أبو يعلى،  64
  .175، ص2جالربهان يف أصول الفقه، اجلويين،  65
  .226، ص4جالتمهيد يف أصول الفقه، أبو اخلطاب،  66
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على أساس أما متعارضان  ترجيح كون العامل حادثًا على كونه خملوقًا
النتفاء التعارض بينهما. ورأينا يف األسس العقلية أن ترجيح أحد 
املتساويني من غري مرجحٍ مستحيلٌ فأوىل أن تكون االستحالة يف ترجيح 

 أحد املختلفني من غري مرجحٍ.

طيل الشرع بالعدول عن أدلته: الترجيح يف الشرع يكون بني أدلته تع .2
ح دليلٌ على دليلٍ آخر ومها غري متعارضني املوصلة إىل أحكامه، وإذا رج

يؤول األمر إىل تعطيل بعض األدلة الشرعية. وذلك ألن الترجيح يقصد 
حتقيق مقصد األدلة وهو إعماهلا بعد العجز عن حتقيقه بسبب التعارض، 
وينتهي إىل العمل بأحد الدليلني املتعارضني والعدول عن اآلخر. وهذا 

ز عن حتقيق مقتضاه فهو تعطيلٌ للشرع بإمهال العدول إذا عدم من العج
 أدلته من غري مسوغٍ مشروعٍ.

إنقاص الشرع باالكتفاء ببعض أدلته: ويف الترجيح إعمال أحد الدليلني  .3
املتعارضني، وذلك بتنزيل مقتضاه وداللته على األحكام، مع العدول عن 

 رض صورةٌآخر. العمل بدليلٍ وترك دليلٍ آخر وبينهما عدم التعا دليلٍ
من صور إنقاص الشرع باالكتفاء ببعض أدلته، ويؤدي هذا يف النهاية إىل 

  تشويه منظور الشرع وأحكامه.
ألن وجود  ا ال وجودايتوقف الترجيح على شروطه عدمشروط الترجيح:  )2(

الشرط ال يلزم وجود املشروط ولكن عدم الشرط يلزم عدم املشروط. 
، ض وشروط الترجيح ملا بينهما عالقةٌوقد حيصل التدخل بني شروط التعار

بل وقد يكون التعارض شرط الترجيح إذا اعتربنا أن التعارض ال يلزم 
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الترجيح. وذكر الزركشي بعض شروط الترجيح وملخصها يكون 
 :67كالتايل

ال يدخلها الترجيح. وهذا الشرط يصلح  أن يكون بني األدلة، فالدعاوي .1
 ا للتعارض.أن يكون شرطً

ا لة التعارض يف الظاهر. وهذا الشرط يصلح أن يكون شرطًقبول األد .2
 للتعارض كذلك.

 أن يقوم دليلٌ على الترجيح. .3

4. منهما. أن ال ميكن العمل بكل واحد 

 أن يترجح باملزية اليت ال تستقل. .5

وذكر الشوكاين ثالثة شروط للترجيح وهي التساوي يف الثبوت والتساوي 
وهذه  .68اد الوقت واحملل واجلهةيف القوة واتفاقهما يف احلكم مع احت

شروط الترجيح كما ظهر يف  الشروط يف احلقيقة شروط التعارض وليست
  توضيحه هلذه الشروط. 

ومن خالل ما حتدثنا عما سبق ميكننا التوقف عند أركان  أركان الترجيح: )3(
الترجيح باعتبار أن الركن يشابه الشرط من جانب حكم لزوم الشيء 

ف من الشرط من جانب وجوده يف ذلك الشيء. وميكن عليه، ولكنه خيتل
 سرد هذه األركان حسب تصورنا للترجيح فيما يلي:

 التقدمي: وهو الركن األساس يف الترجيح، ألنه لواله ملا حيصل الترجيح. .1

وال بد  النظر: وهو منطلق عمل التقدمي يف الترجيح، ألن الترجيح فعلٌ .2
 قيام ذا الفعل إال بالنظر واالجتهاد.على ال ، والفاعل مل يقدرمن فاعلٍ

                                                           

  وما بعدها. 131، ص6ج البحر احمليط،الزركشي،  67
  .1115ص إرشاد الفحول،الشوكاين،  68
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الدليالن: ومها األمران اللذان يثبت بينهما التعارض، وإذا بطل أحدمها يبطل  .3
 التعارض فيبطل الترجيح تبعاً.

املزية: وهي املعيار للنظر يف الدليلني لقصد تقدمي أحدمها على اآلخر، وهي  .4
 املرجح الذي يصح به الترجيح.

د أشار إليها الزركشي يف بداية حديثه عن كتاب وقمقاصد الترجيح:  )4(
 ،69التعادل والتراجيح أن القصد منه تصحيح الصحيح وإبطال الباطل

وذلك ألن بالترجيح يقدم الصحيح على دونه يف حالة تعارضهما ويهمل 
 الباطل. وإضافةً إىل هذا، فثمة مقاصد أخرى للترجيح، وهي:

بصورة جزئية ال كلية لتضمنه حتقيق مقصد األدلة الذي هو اإلعمال  .1
إمهال الدليل املرجوح. األصل يف األدلة الصحيحة إعماهلا والعدول عن 
هذا األصل مناقض للشرع، وملا كان إعمال الدليلني يؤدي إىل استحالة 
تنزيل مقتضامها فالشروع يف إعمال أحدمها مبربر شرعي أوىل من إمهاهلما 

 قول ما ال يدرك جلّه ال يترك كلّه.مجلةً. والقاعدة الشرعية ت

2. ونَ أَفَلَا� :لقوله تعاىل ازيه الشرع من االختالف والتعارض حمقّقًتنربدتي 
 �كَثريا اختلَافًا فيه لَوجدوا اللَّه غَيرِ دعن من كَانَ ولَو الْقُرآنَ

فجاز أن  . وإذا صح استنطاق اآلية مبفهومها املخالف]82النساء:[
عليهم  ايوجد يف الشرع اختالف يسري يف نظر الناظرين ليكون ابتالًء

فيبحثوا عن حىت جيتهدوا يف تن زيه الشرع من االختالف الكلي
 ،املرجحات واملؤيدات. ويف اجتهادام أجر هلم ورمحةٌ للناس كافةً

 وسعي إىل حتقيق صلوحية الشرع على مرور الزمان واملكان.
 

                                                           

  .1114صإرشاد الفحول، اين، ؛ والشوك108، ص6جالبحر احمليط، الزركشي،  69
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  يح من وظائف اتهدالترج
ن فعالً سبق أن أوردنا اختالف األصوليني يف الترجيح بني أن يكو

نا إىل ما زاع ونظرللدليل. وإذا جتاوزنا هذا الن للمجتهد أو أن يكون وصفًا
ح استناده إىل االجتهاد، وهذا ظاهر يف كون الترجي يتوخى من الترجيح نلفي

لدليل، فإن االجتهاد ظاهر فيه كذلك، وذلك ل فعالً للمجتهد. وأما كونه وصفًا
أن الدليل املوصوف بالرجحان ال يظهر رجحانه إال بعد التعارض، وال يظهر 

  التعارض إال بعد نظر اتهد يف األدلة.
وميكننا يف هذا املقام سرد بعض الرباهني على أن الترجيح من وظائف 

  اتهد:
وفيه اجتهاد وما من اجتهاد إال ومعه  وإذا سلّمنا حقيقة أن ما من دليلٍ إال )1(

دليلٌ سلّمنا ضرورة الربط بني االجتهاد والدليل. وملا كان الترجيح ال يقع 
إال يف األدلة يلزم الربط بينها وبني االجتهاد أن يكون الترجيح من 

 االجتهاد ووظائف اتهد. 

وا الدليل بأنه ما إن الشرع ال يعلم إال بأدلته، ولذا فإن األصوليني ملا عرف )2(
أشاروا إىل أن  ،70خربي ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوبٍ

األحكام الشرعية ال تعرف إال باألدلة الشرعية كذلك. وما االجتهاد إال 
ال يصح إال أن يكون بالتوصل  أجل معرفة هذه األحكام، فهو إذًا من

ام. وحني أن حيول بني باألدلة بوصفها الطرق الوحيدة املوصلة إىل األحك
تهد وبني تنيف أدلتها يلجأ أوالً إىل الترجيح بينها ا زيل األحكام تعارض

زيله لألحكام.حىت يصح توقفه عند األدلة وتن 

                                                           

  .66ص إرشاد الفحول،الشوكاين،  70
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ن هذا أن يكون النظر إليه عن منظومة متكاملة ويلزم م الشرع عبارةٌ )3(
باتهد إىل أن وهو الذي أي النظر الشمويل حيدو  ،71اال جزئي مشوليا

يلحظ تعارضاً بني أدلة الشرع فيشرع بعد ذلك يف ترجيحها. وإذا نظر 
اتهد إىل دليل الشرع مبفرده ومبعزل عن أدلة أخرى فال يلحظ التعارض، 
لكنه يف نظره القاصر هذا تغاضٍ عن ما يثبت ويصح كدليلٍ على الشرع، 

لة األخرى. وجدوى وقد يصل إىل ما يناقض مراد الشرع إلمهاله األد
 التفريق :أوالًالعلم بوقوع التعارض بني األدلة بالنظر الشمويل فيها هي 

 التفريق :ثانياً أدلته، بتوارد الثابت واحلكم أدلته بتعارض الثابت احلكم بني
وهذا  .إزالته قبل الثابت وبني احلكم التعارض إزالة بعد الثابت بني احلكم

ن اتهد، وهو الذي يلحظ التعارض إذا وجد، النظر الشمويل ال يتم إال م
 وهو الذي كذلك يقدم على الترجيح.

وظائف اتهد يف األدلة ال تبتدئ بالترجيح ألن الترجيح يتأتى أثناء عجز  )4(
اتهد من تنزيل داللة األدلة على تصرفات املكلفني. ويتقدم على سعيه 

صحة األدلة من حيث إىل التغلب على هذا العجز جهده يف التأكد من 
ثبوا حىت ال يقول بالتعارض بني الدليل الثابت والدليل غري الثابت. وقد 
اشترط األصوليون لصحة التعارض استواء قوة الدليلني من حيث ثبوما 

. وأوىل أن ال فال تعارض بني القرآن وخرب اآلحاد مثالً ،72وحجيتهما
بت، وال يرجح الثابت على يصح التعارض بني دليلٍ ثابت ودليلٍ غري ثا

 لصحة ثبوته وإمكانية العمل به.  ثابت ألن يف ترجيحه عليه اعتباراغري ال

                                                           

  وما بعدها. 3حبث غري منشور، صرسالة يف وجوب اجلمع بني األدلة، انظر: السعيدان، وليد بن راشد،  71
، 1(الرياض: مكتبة الرشد، ط املهذب يف علم أصول الفقه املقارنالنملة، عبد الكرمي بن علي بن حممد،  72

  .2424، ص5م)، ج1999
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وبعد أن ثبت لنا انضواء الترجيح حتت مفهوم االجتهاد ومقتضاه يثبت 
ما  د من تصوراته. ويكون للترجيح إذًاكذلك انضمامه إىل ما حيكم به االجتها

ا74حكامٍوأ 73يكون لالجتهاد من شروطالختالف  ، ويكون كذلك سبب
وخنلص ذا إىل أن تصور  .75على تفاوت ترجيحام االفقهاء يف مذاهبهم بناًء

الترجيح مبين على تصور التعارض كما بينا، ومندرج حتت تصور االجتهاد من 
  جانب العملية والتوظيف.

  

  موضع الترجيح بني سبل درء التعارض
 يستلزم غري الترجيح، وذلك يظهر يف ذكرنا أن التعارض الصحيح ال

إشارات األصوليني إليه حني تقرينهم التعارض بالترجيح، ويف اشتراطهم لصحة 
الترجيح عدم إمكانية اجلمع أو النسخ، ويف عبارام الدالة على حقيقة التعارض 
من أنه ما ال ميكن درؤه إال بالترجيح. ومع هذا كلّه، وقد ساروا على تنويع 

ع التعارض حسب الترتيب الذي يرونه موافقاً مع مقصد الشرع من سبل دف
  وضع األدلة.

وباإلمجال، افترق األصوليون إىل منهجني رئيسني يف معاجلة التعارض 
  :76الظاهر بني األدلة الشرعية، ومها

                                                           

  وما بعدها. 199، ص7ج البحر احمليط،انظر مثال: الزركشي،  73
م)، 1986، 3(بريوت: مؤسسة الرسالة، طاالجتهاد يف اإلسالم انظر مثال: العمري، نادية شريف،  74

  وما بعدها. 121ص
كر (القاهرة: دار الفأسباب اختالف الفقهاء انظر كون التعارض سبب االختالف يف: اخلفيف، علي،  75

  .82م)، ص1996، 2العريب، ط
املهذب يف علم النملة، و ؛209صضوابط الترجيح، الويل، و ؛64صالتعارض والترجيح، احلفناوي،  76

التعارض والترجيح بني الربزجني، عبد اللطيف عبد اهللا عزيز، و ؛2414، ص5جأصول الفقه املقارن، 
  .171و 167، ص1)، جم1996(بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، األدلة الشرعية 
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إذا ظهر تعارض بني الدليلني الشرعيني يشرع اتهد يف  منهج اجلمهور: )1(
وفيق والتأويل، وإذا مل ميكن اجلمع فيقدم على اجلمع بينهما بوجوه الت

ترجيح أحدمها على اآلخر مبرجحات معتربة، وإذا مل ميكن الترجيح فيلجأ 
إىل نسخ أحدمها بالبحث عن تاريخ نزوهلما وورودمها، وإذا مل ميكن 

 فيعدل عن العمل بكالمها ويستند إىل أصلٍ آخر.

لني الشرعيني يشرع اتهد يف إذا ظهر تعارض بني الدلي منهج احلنفية: )2(
نسخ أحدمها بالبحث عن تاريخ نزوهلما وورودمها، وإذا مل ميكن النسخ 
فيقدم على ترجيح أحدمها على اآلخر مبرجحات معتربة، وإذا مل ميكن 
الترجيح فيلجأ إىل اجلمع بينهما بوجوه التوفيق والتأويل، وإذا مل ميكن 

 ستند إىل أصلٍ آخر.اجلمع فيعدل عن العمل بكالمها وي

وقد التقى هذان املنهجان يف بعض نقاط هي متفق عليها يف سبل معاجلة 
  التعارض بني األدلة، وهي:

مضمون املنهج املتكون على اجلمع والترجيح والنسخ واإلسقاط، وإن  .1
اختلفوا يف ترتيب املنهج مل خيتلفوا يف عناصر املضمون، وفيه إشارة إىل 

 عارض ال يعاجل إال ذه الطرق والسبل.إمجاعهم على أن الت

لدفع  فع التعارض، ويكون الترجيح طريقًا ثانياترتيب الترجيح بني طرق د .2
التعارض عند اجلمهور واحلنفية، وكأم اتفقوا على أن األصل يف التعارض 

ألنه إن دلّ  ذا ال يتناقض مع ما أوردنا سالفًابالترجيح. وه اال يعاجل ابتداًء
ء فيدل على اتفاقهم على أن األصل يف الشرع عدم التعارض، على شي

ألصل  ولذا مل جيعلوا األصل ملعاجلة التعارض الترجيح ملا فيه معىن مناقض
 الشرع.
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وضعهم اإلسقاط يف اخلطوة األخرية، وذلك ألم اتفقوا على أن األصل  .3
يه إمهالٌ يف األدلة اإلعمال، ويف اإلسقاط مناقضةٌ كليةٌ هلذا األصل ملا ف

كلي لألدلة الشرعية. فجعلوا هذه الطريقة يف األخري بعد العجز عن مجيع 
 الطرق اليت تراعي أصل اإلعمال يف األدلة من النسخ واجلمع والترجيح.

وقد تبينت لنا مكانة الترجيح بني هذه الطرق املستخدمة لدرء التعارض 
تصور الترجيح بالنظر إىل بني األدلة الشرعية. ويف هذه املكانة ما يومئ إىل 

من  آخر، وكذلك بالنظر إىل كونه فرداتقدمه على طريقٍ وتأخره من طريقٍ 
  أفراد املنهج الذي حيقق إعمال األدلة.

 جلمع ولكنه يتقدم على النسخ؛يتأخر الترجيح من ا يف منهج اجلمهور،
لتأويل ال ألن الدليلني املتعارضني إذا أمكن مجعهما بوجه من وجوه التوفيق وا

زيه الشرع من التناقض يف أحكامه ويف يرجح أحدمها على اآلخر، ويف هذا تن
وأما تقدمه  .77الوقت نفسه حتقيق ملقصد الشرع من نصب األدلة وهو اإلعمال

على النسخ فألجل اإلعمال كذلك ألن الترجيح إعمال أحد الدليلني وإمهال 
ألن املنسوخ ال يكون معترباً بعد اآلخر. وهذا اإلمهال دون اإلبطال يف النسخ 

ثبوت نسخه خبالف املرجوح فإنه قد يعترب وإن كان بعد ثبوت مرجوحيته، 
وفيه معىن اإلعمال. وتصور الترجيح عند اجلمهور ذه الصورة أنه عملٌ يلجأ 
إليه لدفع التعارض بني األدلة مع مراعاة حتقق مقصدها وحتقيقه، ومراعاة جانب 

يث إا إذا ثبتت بالطريقة الصحيحة فداللتها ال تقضي عليها الثبوت لألدلة ح
  مبا يظهر فيها من التعارض.
يتأخر الترجيح من النسخ ولكنه يتقدم على اجلمع.  يف منهج احلنفية،

على هذا الترتيب، أن األصل يف الدليلني املتعارضني أن أحدمها ناسخ  ابناًء

                                                           

  .68صالتعارض والترجيح، احلفناوي،  77
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تقدميهم النسخ على الترجيح واجلمع ويف  .78واآلخر منسوخ إذا علم تارخيهما
ما يدلّ على تقييد أصل اإلعمال يف األدلة بأصل اإلبطال يف نسخها. وكما أن 
اإلعمال مقصود يف األدلة عند الشرع وكذلك اإلبطال فإنه مقصود يف األدلة 
عند الشرع، وذلك بنسخه بعض أدلته ببعضٍ آخر. ويف حالة تعارض الدليلني 

وىل من إعمال أحدمها أو كالمها، وذلك ألنه إذا علم تقدم دليلٍ إبطال أحدمها أ
فال ميكن إعمال أحدمها بالترجيح أو كالمها باجلمع.  أو ورودا على آخر نزوالً

زول والورود على اآلخر وإذا أُجري الترجيح يف الدليلني أحدمها متقدماً يف الن
ال ما أبطله الشرع. وإذا حيتمل ترجيح املنسوخ على الناسخ وفيه معىن إعم

اأُجري اجلمع بني الدليلني أحدمها متقدم زول والورود على اآلخر يتحتم يف الن
على هذا النسخ على  االعمل باملنسوخ الذي قد أبطله الشرع. فيتقدم بناًء

موا الترجيح واجلمع بالبحث عن تاريخ النزول والورود قبل الشروع فيهما. وقد
مع باستدالهلم بأن العقالء قد اتفقوا على تقدمي الراجح على الترجيح على اجل

وتصور  .79املرجوح عند التعارض وامتناع ترجيح املرجوح أو مساواته بالراجح
الترجيح عند احلنفية ذه الصورة أنه عملٌ يلجأ إليه لدفع التعارض بني األدلة 

لألدلة  مع مراعاة تقييد مقصدها األصلي، ومراعاة جانب صحة الثبوت
إذا ثبت إبطاهلا فال يراعى  حيث إنه بطال املقصود شرعابسالمتها من اإل

  مقصدها األصلي وهو اإلعمال.
ويساند ما افترضنا عليه من سبب تقدمي احلنفية النسخ على الترجيح 
واجلمع منهجهم يف النسخ واحتمال النسخ. وقد بنوا على هذا املنهج طريقتهم 

  ، وميكن إيراد بعضها فيما يلي:يف االجتهاد يف األدلة

                                                           

  .231صضوابط الترجيح، الويل،  78
  .2416، ص5جاملهذب يف علم أصول الفقه املقارن، النملة،  79
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اعتبار احتمال النسخ من معايري التمييز بني الدالالت الواضحة يف األلفاظ من  )1(
 .80الظاهر والنص واملفسر واحملكم

)2( والنسخ يقتضي اإلبطال وليس  ،81اعتبار قاعدة الزيادة على النص نسخ
 اإلمهال.

)3( وة بني العام يف القواشترطوا التساوي  ،82اعتبار ختصيص العموم نسخ
  وداللةً. واخلاص ثبوتا

ملخصه: يؤول االختالف بني اجلمهور واحلنفية يف منهجيهم لدفع 
اختالفهم يف ظاهرية التعارض والترجيح. ترجيح، وهو التعارض إىل تصور ال

على ظاهرية  اويتماشى مع قول احلنفية جبواز الترجيح بني القطعيات بناًء
  وتأخري اجلمع وتوسيط الترجيح بينهما.التعارض قوهلم بتقدمي النسخ 

  

  مبحث الترجيح يف كتابات األصوليني
التأليف األصويل كما هو معلوم يسري على مناهج عديدة، وأشهرها منهج 
املتكلمني أو طريقة اجلمهور ومنهج الفقهاء أو طريقة احلنفية. ولكلّ منهما 

جلوهري بني هذين غري أن االختالف ا 83خصائصه متيزه عن غريه من املناهج
إىل طبيعة استخراج األصول. فمنهج املتكلمني كتبوا أصول  املنهجني آيلٌ

مذاهبهم باستخراجها من النصوص والقواعد العقلية واللغوية، وأما منهج 
بالرغم وكتبوا أصول مذهبهم باستقراء اجتهادام أئمتهم وفتاويهم. فالفقهاء 

سري على هذين املنهجني مل تترك التطرق من هذا االختالف فإن املؤلفات اليت ت
إىل موضوع الترجيح. وإذا أنعمنا النظر يف مكانة مبحث الترجيح يف األدب 

                                                           

  .46، ص1جكشف األسرار، البخاري،  80
  .292، ص1جأصول السرخسي، السرخسي،  81
  .133، ص1املصدر نفسه، ج 82
  وما بعدها. 51ط، د.ت)، ص.(بريوت: الدار اجلامعية، دالفقه اإلسالمي أصول شليب، حممد مصطفى،  83
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ر عن معظم املباحث األصولية مستقالً يتأخ ااألصويل نلحظ أنه بوصفه مبحثً
، وأما بوصفه فكرةً متداولةً فإا تذكر يف ثنايا كثريٍ من اوإفراد ذكرا

 � ومنهم من تعرض للترجيح يف مسألة تعارض أفعال الرسول املوضوعات.
ومسائل  86ومسألة احلقيقة وااز 85ومسألة املعارضة بني النصوص ��

أصولية أخرى. ولكنهم حني أفردوا موضوع الترجيح يف مبحثه املستقل 
 87فأكثرهم وضعوه من بني الصفحات األخرية قبل موضوع االجتهاد والتقليد

صنيعهم هذا من تأخري إفراد احلديث عن الترجيح على أسبابٍ  ودلّ .88أو بعده
تتعلق يف أحد جوانبها بتصور الترجيح لديهم. ومعلوم أن ترتيبهم موضوعات 
علم أصول الفقه يكون على التسلسل املنطقي الذي يسعف اتهد يف مساعيهم 

رض مبحث االجتهادية. وميكن سرد األسباب اليت حتدو باألصوليني إىل تأخري ع
  :جيح يف كتابام فيما يأيتالتر

1. زيل األحكام الترجيح خطوةٌ أخريةٌ يف منظومة علم األصول قبل تن
 الشرعية من األدلة إىل واقع تصرفات املكلفني.

الترجيح ال يتم استيعابه إال بعد اإلملام مبباحث أصول الفقه األخرى  .2
 لتوقفه عليها من حيث صحة توظيفه وسالمة تطبيقه.

الترجيح ال يكون أصالً يف الشرع وكما أن التعارض ال يكون أصالً،  .3
 وخالف األصل يأيت بعد احلديث عن األصول املقررة يف الشرع.

                                                           

  .213ص إرشاد الفحول،؛ الشوكاين، 92ص إجابة السائل،الصنعاين،  84
  .25، ص2جأصول السرخسي، السرخسي،  85
  .191، ص2جالبحر احمليط، الزركشي،  86
، 5ج احملصول،فخر الرازي، ؛ 266، ص4ج التمهيد يف أصول الفقه،انظر مثال يف: أيب اخلطاب،  87

  . 80، ص5ج الواضح يف أصول الفقه،؛ ابن عقيل، 377ص
؛ 110، ص4جكشف األسرار، ؛ البخاري، 371، ص3جبيان املختصر، انظر مثال يف: األصفهاين،  88

  .291، ص4جاإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي، 
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الترجيح يعتمد على األدلة الشرعية ومتعلقاا من حيث ثبوا  .4
ودالالا، وتأخذ هذه املوضوعات جلّ صفحات علم األصول، فال 

 يتقدم الترجيح عليها.

ترجيح متعلق باالجتهاد الشتراكهما يف اجلانب التطبيقي وأما ال .5
املوضوعات األخرى فهي مبثابة اجلوانب النظرية، والتطبيق يأيت بعد 

 النظرية.

على ظهور  االترجيح عملٌ قد يلجأ إليه اتهد وقد ال يلجأ إليه بناًء .6
عمل ال يتحتم يف  ه يف األدلة الشرعية، فوجوده إذًاالتعارض يف نظر

 اتهد باملقارنة مع املباحث األخرى.

عن حلولٍ للمشاكل املثارة واملطروحة أبان النظر يف  الترجيح عبارةٌ .7
املباحث األصولية األخرى وال سيما يف مبحث األدلة الشرعية، 

 واحللول تأيت بعد املشاكل.
  

  عالقة الترجيح باملباحث األصولية
نشرع يف  ااألدب األصويل سابقًواستكماالً لعلمنا مبوضع الترجيح يف 

التوقف عند أوجه عالقة مبحث الترجيح باملباحث األصولية األخرى. ويتضمن 
معظم املؤلفات يف علم أصول الفقه على مبحث األدلة ومبحث االستنباط 
ومبحث األحكام ومبحث االجتهاد، وهي متثل العناصر األساسية يف هذا العلم. 

ثمة موضوع مقاصد الشريعة الذي أفرده بعض وإضافةً إىل هذه املباحث ف
  األصوليني يف مبحث مستقلٍ  بعد أن كان متداوالً يف موضوعات شتى.

وبصورة موجزة، نتعرض إليضاح عالقة مبحث الترجيح ذه املباحث 
:تالية األصولية يف نقاط  
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صول حيتلّ مبحث األدلة مكانةً مرموقةً يف علم األ عالقة الترجيح باألدلة: )1(
فموضوع العلم أساسه الذي يؤول إليه سائر  ،89إذ يعد موضوعه

املوضوعات األخرى. ووجه عالقة الترجيح باألدلة يظهر يف نصبها 
ا على األحكام، فلم يتمكن مبجموعها صوب نظر املستدل زيل من تن

مفاد نصبها لتعارض دالالا، فليجأ إىل البحث عن ما يرجح أحدها على 
 والعالقة بينهما تكمن يف وجه صحة االستدالل باألدلة الشرعية.اآلخر. 

ا مبتانة الصلة بني األدلة واألحكام يعتد ا اعتبار عالقة الترجيح باألحكام: )2(
ه كذلك، من حيث إثبات األدلة لألحكام ا لعلم أصول الفقالبعض موضوع

 ه دليلٌ؛ن ما من حكمٍ إال ولويبىن على هذا أ .90وثبوت األحكام باألدلة
ألن األحكام الشرعية ال تعرف إال بأدلة الشرع فهي كصلة الثمرة باملثمر 

األدلة املتعارضة تفيد األحكام املتعارضة فيستحيل  .91كما يف تعبري الغزايل
تطبيقها يف تصرفات املكلفني، ويستحيل كذلك صدورها عن الشرع. 

الترجيح بينها،  ونظر األصوليون إىل مراتب األحكام الشرعية يف ميزان
وحبثوا مثالً عن الترجيح بني الواجب واحملرم، وبني املباح واحملرم. والعالقة 

زيل األحكام الشرعية يف واقع بني الترجيح واألحكام تكمن يف إمكانية تن
 تصرفات املكلفني.

تطرق األصوليون إىل مناهج استنطاق  عالقة الترجيح باالستنباط: )3(
د اللغوية، وأوضحوا أوجه الدالالت اللفظية على النصوص الشرعية بالقواع

معانيها وكيفيتها. ورتبوا الدالالت على مراتب قطعيتها على األحكام 
م  اومستويات ظاهريتها على املعاين، ترتيبقدم فيه القطعي على دونه ويقدي

                                                           

  .21، ص1ج اإلحكام يف أصول األحكام،اآلمدي،  89
  .68ص رشاد الفحول،إالشوكاين،  90
  .7، ص1جاملستصفى، الغزايل،  91
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فيه الظاهر على دونه يف حالة تعارضهما يف الداللة على احلكم واملعىن. 
يل املثال، ترتيب احلنفية األلفاظ الظاهرة من الظاهر والنص وعل سب

واملفسر واحملكم، وإذا حصل التعارض بينها فأولوية الرجحان للمحكم 
والعالقة بني الترجيح واالستنباط تكمن يف  .92فاملفسر فالنص فالظاهر

ضبط املساعي التقريبية بني املفهوم اللفظي واملقصود الشرعي يف النصوص 
 يعية.التشر

وسبق أن أشرنا إىل وجه العالقة بني الترجيح  عالقة الترجيح باالجتهاد: )4(
 ، وصنيع األصوليني يف تقرين مبحث الترجيح مببحثاواالجتهاد سالفً

على رصانة الصلة بينهما. وهذا إن دلّ  االجتهاد يف كتابام أَبدى دليلٍ
ن حيث على شيٍء فيدل على أما متالزمان من حيث حتققهما وم

حتقيقهما. والعالقة بينهما تكمن يف منهجية النظر يف األدلة الشرعية 
ا إىل التن زيل الصحيح لألحكام الشرعية.للتوصل 

 أصبح موضوع مقاصد الشريعة مبحثًا وبعد أن عالقة الترجيح باملقاصد: )5(
مستقالً يف علم أصول الفقه يتناول املصاحل واملفاسد فيدخله الترجيح من 

املوازنة بني املصاحل نفسها وبني املفاسد نفسها وبني املصاحل جانب 
واملفاسد. وهذه املعاين الكلية مضاهيةٌ لألحكام الشرعية اجلزية من ناحية 
استخراجها من النصوص الشرعية، وكما يدخل الترجيح يف األحكام 
يدخل كذلك يف املقاصد حالة ظهور التعارض بني مفرداا. ومثال ذلك، 

املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة إذا تعارضتا، وترجيح املفسدة  ترجيح
على املصلحة إذا تعارضتا، وترجيح املفسدة العامة على املفسدة اخلاصة إذا 

                                                           

  .467صأصول الفقه اإلسالمي، شليب،  92
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والعالقة بينهما كالعالقة بينه واألحكام ملا يف املقاصد  .93تعارضتا
رعية يف زيل األحكام الشيف صالحية تن اواألحكام من تشابه، وتكمن إذً

 واقع تصرفات املكلفني وفق مقاصد الشرع.

  :البحث خامتة
  يتوصل الباحث يف مدارسة هذا املوضوع إىل النتائج اآلتية:

تتأصل فكرة الترجيح على األسس العقلية اليت تربط املكلف بالسنن  أوالها:
  الكونية، وعلى األسس الشرعية اليت تربط املكلف بالسنن الشرعية.

ر داللة الترجيح اللغوية حول الزيادة والفضل واملزية من ناحية أا تدو ثانيتها:
  وصف، وحول إثبات هذه املعاين من ناحية أا فعلٌ.

تتبىن التعريفات ملصطلح الترجيح على معانيه اللغوية، وقد افترق  ثالثتها:
األصوليون يف تعبريام للداللة على مذاهبهم يف مدلول الترجيح. وقد 

يف الترجيح على تعلقه بالتعارض وإجراؤه بني األمرين املتساويني اتفقوا 
بوجود املرجح الذي يقتضي اخللوص إىل الراجح واملرجوح  اظاهر

أو فعالً وطبيعة املوضع  ابينهما. وقد اختلفوا يف الترجيح يف كونه وصفً
الذي جيري فيه الترجيح وحكم العمل بالراجح واشتراط إمكانية اجلمع 

  قدام عليه.قبل اإل
تقوم حقيقة تصور الترجيح عند األصوليني على تصور التعارض من  رابعتها:

حيث حقيقته ومعناه وموطنه. ويترتب على هذا اقتضاء الترجيح 
  أحكامه من سببه وشروطه وأركانه ومقاصده.

تعترب وظيفة الترجيح من وظائف اتهد ملا يف الترجيح نظر يف األدلة  خامستها:
  لألحكام املستخلصة من تلك األدلة.وضبطٌ 
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تؤول موضعية الترجيح بني سبل درء التعارض إىل أن التعارض  سادستها:
الصحيح ال يستلزم غري الترجيح، وإىل أن القصد الشرعي من وضع 

  األدلة هو اإلعمال يف أصله.
حتتلّ فكرة الترجيح يف املضامني األصولية املتشعبة تتعلق به بأوجه  سابعتها:

  متباينة، وأفرده األصوليون يف مبحث مستقلٍ يف اية كتابام.


